
A Hova tovább? címû, 2011. február 17-én
lebonyolított konferencia a friss diplomás
könyvtárosok lehetõségét kereste a köz- és
üzleti szférában; valamint a bolognai rend-
szer és az osztatlan képzés elõnyeit, hátrá-
nyait állította szembe.

A konferenciát az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Kar hallgatóiként, csoporttársaim és
jómagam együttes munkájával hozhattuk
létre, Projektmunka címû kurzusunk kerete-
in belül. A szervezésben, megvalósulásban
az éppen doktori képzésben részt vevõ
Stummer János segített. Informatikus
könyvtáros mesterképzést végzõ hallgatók-
ként, üzleti információmenedzser szakirá-
nyosokként szerettünk volna választ kapni
arra, hogy a közszférában, valamint az üzle-
ti szférában milyen lehetõségeink adódhat-
nak. A konferencia sikerét példázza, hogy
mintegy száz résztvevõt számlálhatott. Az
ország különbözõ pontjairól érkeztek hall-
gatók, oktatók, könyvtárosok egyaránt, pél-
dául a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudo-
mányegyetem és a Nyugat-magyarországi
Egyetem hallgatói és oktatói is tiszteletüket
tették.

A konferenciát Dezsõ Tamás dékán nyi-
totta meg. Beszédében méltatta a konferen-
cia jegyében az egész Bölcsészettudományi
Kart. Nagy örömmel vette, hogy a hallgatók
hasonló rendezvényekben aktívan vesznek
részt mint szervezõk. Elmondta, hogy a kép-
zési profil, mely folyamatosan alakult ki az
ELTE karán, egyre jelentõsebb szerepet tölt
be, valamint fejlõdést mutat. A jelentkezõk
számának gyarapodására és a mesterképzés-
ben részt vevõ hallgatók lényeges szerepére
is kitért.

A konferencia megnyitása után több elõ-
adást is végighallgathattak az egybegyûltek. 

Elsõ elõadóként Sebestyén Györgyöt (az
ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudo-
mányi Intézetének igazgatóját, valamint a
Könyvtártudományi Tanszék vezetõjét) hall-
gathatták meg a résztvevõk. Doktorok a

könyvtárban címû elõadásában ismertette a
doktori program résztvevõinek jeles munká-
it. „Miért is kell a PhD? Lenni vagy nem
lenni?” – kérdésfelvetésével a professzor
rávilágított arra, hogy a doktori fokozat
megszerzésével milyen lehetõségeket érhet-
tek el a végzett doktoranduszok. Felsorolt
több könyvtárigazgatót is, aki az ELTE-n
szerezte meg PhD-fokozatát. Elemezte,
hogy a doktori program segítségével több fi-
atal tanszékvezetõ, tanár is megjelenhetett a
képzõ intézményekben. A bölcsészdoktori
képzés mellett az akadémiai képzés fontos-
sága is elõtérbe került. Megemlítette Rózsa
György jelentõs közbenjárását az MTA-n,
ahol a bizottságokon keresztül lehetõség
adódott az akadémiai fokozat megszerzésé-
re is. A doktori képzésre visszatérve röviden
egy-két számadattal is szembesülhetett a
hallgatóság. Az ELTE-n a Könyvtártudomá-
nyi Doktori Program az Irodalomtudományi
Doktori Iskola keretében mûködik, ahova
1997 óta hatvannégyen nyertek felvételt. 
A doktori képzésben rejlõ lehetõségek fel-
mutatása is a jobbak érvényesülését példáz-
ta. Hallgatóként ezen elõadásból is sokat
okulhattunk.

Az informatikus könyvtáros képzésrõl és
a friss diplomások helyzetének nyitott kér-
désérõl a konferencia további elõadóitól in-
formálódhattunk.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. március 3

N a p l ó
Hova tovább?

✒✒    Farkas Renáta



Kiszl Péter, az ELTE BTK Informatikai
és Könyvtártudományi Intézetének – többek
között – üzleti információmenedzser szak-
irányi felelõse, Az informatikus könyvtáros
képzés sodorvonalai: tapasztalatok és jövõ-
kép címû prezentációjával hatott a közön-
ségre. 

„Aki nem tudja, hogy merre fog hajózni,
annak sosem fog jó irányba fújni a szél.”
Seneca gondolataival kezdte elõadását okta-
tónk. E mondat jól tükrözte a munkaerõpiac,
a finanszírozás, a szakképzés bizonytalansá-
gaival kapcsolatosan felmerült kérdéseket,
irányvonalakat egyaránt. Büszkeségként fo-
galmazta meg a konferencia megszervezé-
sét, és példaként megemlítette a 2007-ben
elõször megrendezett MLS (Masters of
Library Science) konferenciát. 

Összefoglalta az informatikus könyvtá-
ros képzés mûködését. Felmerült a BA, MA
konzorciumi együttmûködés, mely 2004-tõl
mûködik. A BA-képzés elsõként 2006-ban
indulhatott meg, az MA elsõ évfolyam pedig
2009-ben. Ez utóbbi részesei vagyunk mi
magunk is, a konferencia szervezõi, s idén,
2011-ben fogunk végezni. Nem véletlen,
hogy foglalkoztat bennünket az a kérdés,
mennyire piacképes a diplománk. Kiszl Pé-
ter a Figyelõ február havi számában szerep-
lõ, Tévúton a felsõoktatás címet vetette fel.
A rendszer ontja a piacképtelen diplomákat?
Az informatikus könyvtáros diploma nem
piacképtelen – fejtette ki az elõadó. Ecsetel-
te, hogy jól konvertálható diplomáról van
szó, s nem csak könyvtárban lehet vele elhe-
lyezkedni, hanem a versenyszférában is. 

Tehát a non-profit és az üzleti szféra is kí-
nálhat lehetõségeket az informatikus könyv-
tárosok számára. Belátható, hogy van mit ja-
vítani, de lehet alkalmazkodni.

Jeles oktatónk a Marshall-kereszttel pél-
dázta a kereslet és a kínálat fontos együtte-
sét. Fontos, hogy a kereslet és a kínálat talál-
kozzon, ezek összhangja szükséges. A mai
felsõoktatásban elsõsorban túlkínálat van.
Túlkereslet fõként mûszaki szakok esetén
fordul elõ. A BA- és az MA-képzés viszo-
nyát vizsgálva megállapította, hogy a kom-
petenciák nõnek, a hallgatói létszám fölfelé
haladva álltában csökken. A felsõfokú szak-
képzésben kevesebben vesznek részt, mint
BA-képzésben. Ma már szinte mindenki
diplomát szeretne. Elgondolkodtató adat,
hogy hetven felsõoktatási intézmény mûkö-
dik ma Magyarországon, ebbõl tizenegy he-
lyen folyik könyvtárosképzés. A prezentáció
jól példázta, hogy joggal pályázhatna inter-
diszciplináris képzésre az informatikus
könyvtáros szak; hiszen a különbözõ egye-
temeken különbözõ karokhoz sorolják. Fel-
merült az intézmények marketingje. 
A könyvtárosképzõ helyeknek hasznos len-
ne összeállítaniuk egy rövid, egy-két oldalas
brosúrát, melyben a könyvtárosképzés társa-
dalmi, gazdasági hasznát is megvilágítanák.
Természetesen ennek a brosúrának a külsõ
megjelenésére is nagy gondot kéne fordítani.

A hallgatói létszám, az egyetemre felvet-
tek száma is elgondolkodtató példa lehet. Az
arányokat tekintve a BA-képzésre mintegy
80%, az MA-képzésre 20% a felvettek ará-
nya. A hallgatók látják, hogy egyre inkább a
versenyszféra felé kell orientálódniuk. Ok-
tatónk a korábbi években már feltette a kér-
dést, hogy ki szeretne könyvtárban elhelyez-
kedni és ki szeretne esetleg máshol. Pár éve
még a hallgatók 80%-a szeretett volna
könyvtárban elhelyezkedni, 20%-a máshol.
Mára azonban megfordult az arány, 80%-nál
a versenyszféra kerül elõtérbe, s 20%-nál a
non-profit terület. Levonható konzekvencia,
hogy az informatikus könyvtáros képzés ru-
galmasan alkalmazkodott a piachoz, és a
versenyszféra számára is képez munkaerõt.

A felvett hallgatók számával összefüg-
gésben a pótfelvételi is sarkalatos kérdés-
ként vetõdött fel; hiszen ilyenkor rengeteg
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hallgató tud bejutni, mert tulajdonképpen
„mindenkit” felvesznek. Ez azért van, hogy
betöltsék a meglévõ keretszámot.

Az elõadásból kiderül tehát, hogy való-
ban rengeteg a hallgató, sokan akarnak dip-
lomát. Azonban informatikus könyvtáros
diplomával van esély az érvényesülésre. 
A klasszikus ismeretek mellé ugyanakkor
ötvözni kell a modern kompetenciákat is.
Ami segítséget nyújthat, az a diplomás pá-
lyakövetés. Ezzel kapcsolatosan vannak már
törekvések, de még „gyerekcipõben” jár.

Felmerült az informatikus könyvtáros el-
nevezés kérdésessége. Mindenképpen fon-
tos, hogy információszervezõ szakemberek-
ké váljanak a könyvtárosok, hiszen mintegy
ötször több információt szerzünk ma, mint
húsz éve. „Minek is nevezzük ezt a szakem-
bert?” A LIS alapján több lehetõség is adott:
információs szakember, szakinformátor, in-
formációmenedzser, információbróker. Elég
vitatott kérdés lehet, hiszen ma már renge-
teg információt kell szervezni egy könyvtá-
rosnak, s így nem éppen megfelelõ pusztán
a „könyvtáros” megnevezés. A képzésben
mérvadó, hogy a versenyszféra és a könyv-
tárak számára is képezzenek szakembereket,
informatikus könyvtárosokat. Ha az ELTE
szakirányait nézzük, a BA-képzésben részt
vevõk az információmenedzsment szakirá-
nyon többek között jogi, vállalkozói, marke-
ting és PR ismereteket sajátíthatnak el. Az
MA esetében az üzleti információmene-
dzser szakirányon már fõként a nemzetközi
kitekintés kerül elõtérbe. A legkedveltebb
kurzus a kisvállalkozás modellezése, mely-
nek során a versenytársak figyelése mellett
egy vállalkozást hoznak létre a hallgatók. 
A kikötés, hogy a vállalkozás valamilyen in-
formációszolgáltatással kapcsolatos legyen.

Az elõadó mindezek mellett ismertette,
hogy sajnos a munkaerõpiac is bezár a dip-
lomásokkal szemben. Végül bemutatta a
fizetesek.hu oldalt, ahol ki lehet választani
egy adott szakmát, és meg lehet nézni, men-
nyi átlagbért kaphat a munkavállaló. Termé-
szetesen ehhez szükséges több személyes
adat megadása, s késõbb majd e-mailben ka-
punk értesítést mindenrõl, de ez is segítséget
nyújthat a tájékozódásra.

Az alap- és a mesterképzés mentén ha-

ladva az osztatlan és a bolognai rendszer 
közötti különbségek is sarkalatos pontját ké-
pezték a programnak.

Sipos Anna Magdolna, a Pécsi Tudo-
mányegyetem FEEK Könyvtártudományi
Intézetének egyetemi docense is megosztot-
ta gondolatait az osztatlan, valamint a bo-
lognai rendszerû képzés elõnyeivel és hát-
rányaival kapcsolatban (A jelenlegi infor-
matikus könyvtáros képzésrõl. Osztatlanból
Bolognába, ésszerûbb struktúra?).

Elhangzott, hogy sok nézet ütközik a
könyvtárosképzéssel kapcsolatosan. Tulaj-
donképpen kettõs képet mutatnak a könyv-
tárosságról: egyrészrõl unalmas régi szak-
mának lehet tekinteni, másrészrõl pedig 
modern, izgalmas foglalkozásnak, hivatás-
nak is. Fontos kérdés, hogy a társadalom mi-
lyen üzeneteket küld számunka.

„Milyen könyvtárosra van szükség?” –
tette fel a kérdést Sipos Anna Magdolna. Ezt
a munkáltatók és a társadalmi közeg egy-
aránt meghatározzák. Jelentõs kérdés az is,
hogy a mindenkori politika milyen mérték-
ben fogadja el. Milyen könyvtárakra s ben-
nük milyen könyvtárosokra van szüksége a
társadalomnak? Az elõadás alkalmával vá-
laszként felmerült, hogy egyrészrõl szükség
van hagyományos könyvtári tevékenységre,
másik oldalról azonban jelen vannak a „szu-
perkönyvtárosok”, akik minden feladatot
igyekeznek teljesíteni. Országos könyvtári
statisztikai adatsorok alapján a hallgatóság
feltérképezhette a használók számát, s felve-
tõdött a kérdés: Kiket szolgál ki a könyvtár?
Kik azok, akiknek a kiszolgálására a könyv-
tárosokat képezik? Elsõsorban ezeket a fel-
vetéseket kell tisztázni, ha a képzésre gon-
dolunk.

Megállapította, hogy évente mintegy
százmillió könyvtárhasználóról lehet tudni,
tehát szükség van a könyvtárra és a könyvtá-
ros szakmára. Minden harmadik ember
könyvtárhasználó. Ugyanakkor a szerepek
változtak az évek során, s a szak megneve-
zése is. 2001-tõl már informatikus könyvtá-
ros megnevezéssel mûködik a képzés. 

Pillantsunk rá tehát, milyen elõnyöket és
hátrányokat sorakoztatott fel a bolognai
rendszerû (BA, MA) képzés, valamint az
osztatlan képzés mellett s ellen. 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. március 5



Az osztatlan képzés fontos elõnye, ami-
nek hiányát kicsit én is érzem, mint hallga-
tó, a kétszakosság. A több lábon állás na-
gyon fontos, ahogy harmadik elõadónk is
kifejtette. A kutatási és fejlesztési területek
elsajátításához, a szaktájékoztatáshoz elen-
gedhetetlen feltétel lenne egy másik szak 
ismerete, abban jártasság szerzése. A kiste-
lepülések könyvtárosai a ma már mûvelõ-
désszervezés néven futó, régebben népmû-
velésnek nevezett szak ismereteivel sem árt,
ha rendelkeznek. Megfigyelhetõ, hogy egy-
re gyakoribbak az intézmény-összevonások.
A könyvtár, a kulturális és akár a sportköz-
pont is egy vezetés alá kerül. Gyakran ennek
köszönhetõen a könyvtárosnak a kulturális
tevékenységekben, szervezésben, rendezvé-
nyek lebonyolításában is aktívan részt kell
vállalnia.

Másik elõnyként a képzési eredmények
kiszámíthatóságát említette. Korábban ha-
marabb el lehetett helyezkedni, prognoszti-
zálhatóak voltak a lehetõségek.

Az osztatlan képzés hátrányaként felme-
rült a képzési idõ hosszúsága, valamit a kis
létszámú beiskolázás. A fõiskolai és egyete-
mi képzések gyakran egybecsúsztak. Ebbõl
kiindulva nehezen lehetett megkülönböztet-
ni, hogy mik azok a kompetenciák, amiket
az egyetemeken végzettektõl vagy a fõisko-
lán végzettektõl el lehetett várni. Gyakran
elõfordult, hogy mindent meg kellett taníta-
ni, mert nem lehetett tudni, milyen munka-
körhöz elegendõ például a fõiskolai végzett-
ség.

A bolognai rendszer esetében másként
oszlik el a képzési idõ. Elõnynek tekinti a
rövidebb képzési idõt, amely az alapképzés
esetén hat félévet takar. Tehát már három év
után a munkaerõpiacra léphet a hallgató.
Jellemzõ az egymásra épültség. A szintek el-
vileg elválaszthatók, de a gyakorlatban 
ez csak korlátozottan valósul meg. Az alap-
és a mesterképzés között élesen meg kellene
húzni a határokat, hogy ne forduljon elõ az
„egybecsúszás” – fejtette ki Sipos Anna
Magdolna. Elõnyként szólt arról is, hogy
egyre nagyobb a létszám, ami nem minden
szempontból pozitív. Igaz, hogy a munkálta-
tó több jelentkezõbõl válogathat, de ez sok
esetben a bõség zavarát is okozhatja.

Hátrányként merült fel az egyszakosság
problémája. A kutatás, fejlesztés, technoló-
gia, innováció kevésbé van jelen; s így a
szaktájékoztatás szempontjából sem elõ-
nyös. Nincs egy biztos, másik szakterületrõl
megszerzett ismeret, amire a munkavállaló
támaszkodhat. Ami még érdekes lehet, hogy
sokszor elõfordul, hogy a munkáltató nem
ismeri a szinteket, a különbséget a BA- és az
MA-képzés között. 

A bolognai rendszer fontos eleme lenne
az átláthatóság. Elõnye lenne az intézmé-
nyek közötti átjárhatóság, ugyanakkor
finanszírozásbeli kérdések merülnek fel, és
gyakran egy karon belül is nehezen megva-
lósítható az átmozgathatóság. 

Javaslatként vetette fel Sipos Anna Mag-
dolna a rendszer újragondolását, a moderni-
zációt. Mindezekhez társulva a piacképes-
ség kérdése is lényeges szempontként jelent
meg. Országszerte megindultak ugyanis az
intézményi integrációs folyamatok, így va-
lóban jelentõs elõny lehet a régi osztatlan
képzésben mûködött kétszakosság kérdése.
Ezen kívül fontos lenne, hogy hangsúlyo-
sabb legyen az innováció, a kutatás és a fej-
lesztés a könyvtárakban. 

Összességében az elõadás végén megálla-
pította, hogy túlképzés van az informa-
tikus könyvtárosokból is. Amióta nagy 
létszámban kerülnek ki a hallgatók az egye-
temekrõl, rengeteg jelentkezõ akad egy-egy
állásra, ezekbõl válogathatnak a munkálta-
tók. Sajnos a gazdasági kényszerek miatt szí-
vesebben alkalmazzák az olcsó munkaerõt.
Ez káros következmény lehet, ellenben adód-
hatnak lehetõségek is, hiszen más ágazatok-
ban is alkalmaznak informatikus könyvtáro-
sokat, nem csupán a könyvtárakban.

Alföldiné Dán Gabriellának, a Budapesti
Corvinus Egyetem (BCE) Központi Könyv-
tára fõigazgatójának Könyvtárközi kistükör.
A közszféra mint munkáltató címû elõadásá-
val folytatódott a program.

A prezentációban központi kérdés volt a
friss diplomások elhelyezkedésének lehetõ-
ségei és a velük szemben támasztott elvárá-
sok a könyvtárakban. Ezeken kívül a szerve-
zeti felépítés helyes és javasolt struktúráját
is áttekinthette a hallgatóság. 
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Elsõként a hallgatók számára átadott tu-
dásról esett szó. Fontos lenne, hogy egyre
globálisabb legyen. Felvetõdött a kérdés,
hogy milyen kínálat várja a pályakezdõket
Magyarországon az elhelyezkedés alkalmá-
val. Válaszként az elõadó a szakma elneve-
zésének korábban már említett kérdését is
felhozta. A közszférában sok lehetõséget lát,
mert a falusi és az egyetemi könyvtárakba is
be lehet kerülni. Kifejtette, hogy a mai diá-
koknak tágabbak a lehetõségeik, hiszen egy-
re több nyelvet tudnak, és több irányba moz-
dulhatnak el. A külföldi munkák is elõtérbe
kerülhetnek, de arra hívta fel a figyelmet,
hogy ezzel nem az ország elhagyására sze-
retne biztatni. Ha kimegyünk is külföldre,
akkor tapasztalatokkal térjünk vissza,
mondta.

A finanszírozás problémája is felmerült.
Sajnos a könyvtárosság alulfinanszírozott. 
A kultúra, a tanulás és a szakmai ismeretek
ugyanakkor fontosak, de a támogatás mara-
dékelven történik. Az infokommunikációs
technológia átvette a fõszerepet. Ez sok
esetben azt jelenti, hogy kiválthatja a könyv-
tárosok munkáját. A BCE könyvtárában pél-
dául a 120 fõs dolgozói létszám 40 fõre
csökkent. Az információs társadalom vív-
mánya az outsourcing, ami nem feltétlenül
kötõdik egy szervezethez, és sokszor az in-
formációs szakemberekre, könyvtárosokra
is szükségük van más intézményeknek. 

Az elhelyezkedéssel kapcsolatban példa-
ként mutatta az elõadó a kozigallas.hu 
oldalt. 2011. február 9-én 11 vezetõi és 5 be-
osztotti állás volt meghirdetve. Tehát van 
lehetõség pályázni könyvtáros állásokra. 
A kiírt elvárások mindnyikének sokszor
nem lehet eleget tenni, de azt a tanácsot ad-
ta, hogy ha öt feltételbõl három-négynek
már megfelelünk friss diplomásként, min-
denképpen merjünk jelentkezni. 

A generációk közötti különbségek is jól
észlelhetõk a munka tekintetében, hiszen az
Y generáció számára – ahová a képzésben
jelenleg részt vevõ hallgatók is tartoznak –
már az informatika, a számítógép használa-
ta teljesen mindennapos. 

A Z generáció, amelynek tagjai hamaro-
san felnõtté válnak, már teljesen ebbe az in-
formatikai közegbe született bele. Fontos

szempont tehát az informatikai felkészültség
is, fõként, ha a felhasználók körét tekintjük.
A generációs problémákat ki lehet küszö-
bölni a megfelelõ könyvtárosok alkalmazá-
sával. 

Több elvárással is szembesülhet a leendõ
könyvtáros. A nyelvtudással kapcsolatban
kifejtette, hogy nem minden esetben szük-
séges, s gépkocsival sem kell feltétlenül 
rendelkezni. Ezzel szemben, ami nagyon
fontos, az nem más, mint az informatikai
írástudás. Az egész életen át tartó tanulás is
jelentõs szempont, hiszen az intézményi
összevonásokkal, a feladatkörök bõvülésé-
vel összefüggésben egyre több ismeretre
kell szert tennie egy könyvtárosnak is.

A Corvinus könyvtárát tekintve az okta-
tói és a hallgatói környezet is heterogén, így
a dolgozók tudása sem lehet homogén, s az
informatikai írástudás is heterogén. A hall-
gatók azonban mindent gyorsan szeretnének
készen kapni, és általában az interneten ke-
resztül. Az elvárásokkal kapcsolatosan meg-
említette egy diák levelét, aki ecsetelte,
hogy a külföldi könyvtárakban sokkal jobb a
helyzet, s panaszkodott, hogy miért nincs 
24 órás nyitva tartás. Tehát a kényelem és
gyorsaság kérdése egyre inkább elõtérbe ke-
rül.

A kiadók és a könyvtárak is konfliktus-
ban állnak, hiszen sokszor a kiadó ragaszko-
dik a hagyományokhoz. Az egyetemeken
felmerülhet a szerzõi jog kérdése, mivel
gyakran írnak összefoglalókat, rövidítéseket
a diákok, melyeket elektronikusan is feltöl-
tenek. A kutatások, eredmények, tudomá-
nyos munkák hazai sikerei mellett a nemzet-
közi vonatkozások is fontosak lennének. 
Érdemes lenne ezeket a munkákat idegen
nyelven is megjelentetni. Tulajdonképpen a
kutatási kommunikáció szervezése a könyv-
tárosok részérõl ösztönzõ szempont lehetne,
a tartalommenedzseléssel együttesen. Az el-
várások között – a felsõoktatási könyvtári
környezettel összefüggésben – a hallgatók,
az oktatók és a vezetõk közötti folyamatos
párbeszéd sem elhanyagolandó. Ezt példáz-
za a Corvinus is. A könyvtár nem csupán ön-
magában lévõ egységként dolgozik, hanem
az adatbázis-építés és a tartalomfejlesztés is
sokat jelent. 
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Egy könyvtár életében a szervezeti kere-
tek jelentõségteljes szerepet játszhatnak. 
A vezetõi szerep, a presztízs, mindig erõsí-
tésre szorul. Fontos, hogy szakmailag meg-
bízható szervezetként legyen jelen a könyv-
tár, s benne a kollégák jól érezzék magukat.
A munkatársak is legyenek felelõsek a mun-
kájukért, s minõségi munkát végezzenek.
Persze elõfordulhat, hogy a szervezetben
nincsenek éles határok. Fontos a tudásmeg-
osztás a munkatársak között, például a tan-
széki könyvtárak közötti kapcsolatrendszer.
E nélkül egy felsõoktatási könyvtár nem
mûködhet hatékonyan. A BCE Központi
Könyvtárában például, amikor szervezeti át-
alakulásra került sor, megosztották a tapasz-
talatokat. Ez nagyon hatékony segítséget je-
lentett a munkatársak további munkájában.
Az együttmûködéseknek köszönhetõ, hogy
a két fél: az egyetem (oktatók, hallgatók) és
a könyvtár között mintegy négy éve folya-
matos kommunikáció van. Az együttmûkö-
dések révén a könyvtárosnak „arca” lett. 
A jelen mellett a múlt értékeinek megbecsü-
lése is fontos.

A könyvtáros kompetenciákhoz, munka-
körökhöz visszatérve a fõigazgató felsorolt
néhány nem hagyományos tevékenységet:
tartalomkezelõ, kapcsolati menedzser, hon-
lapszerkesztõ. Így látható módon bõvül a
kör a betölthetõ munkákat tekintve. A mun-
kaerõvel szemben támasztott elvárások közé
tartozik a motiváció, a felelõsség, az önmeg-
valósítás. Az állás betöltésekor a személyek-
hez, a szervezethez való illeszkedés sem el-
hanyagolandó.

A gyakornokokkal kapcsolatban pozitív
visszajelzéseket hallhattunk a BCE Közpon-
ti Könyvtárából. Gyors beilleszkedõ képes-
séggel, jó alkalmazkodással, gyorsasággal
jellemezte a gyakornokokat az elõadó. Je-
lenleg 25 fõt foglalkoztatnak így.

Érdekes információval szembesülhettek
a konferencia résztvevõi a felvi.hu kapcsán,
ahol felmerült, hogy egy könyvtáros mire is
lehetne jó. Meglepõdötten láthattuk, hogy
iratmásolói és más hasonló státusokat is fel-
soroltak. Ezt a jelenséget aggasztónak vélte
a fõigazgató, hiszen ez egyáltalán nem a ké-
pességeknek megfelelõ munkát takarja. 
Végül a friss diplomásokra visszatérve emlí-

tette, hogy valószínûleg több területen is ta-
pasztalatot fogunk szerezni, s nem „csak”
egy könyvtárban fogunk megöregedni.

A közszféra ismertetése után a program-
tervben feltüntettek alapján az Opten Infor-
matikai Kft. képviseltette magát. Eredetileg
Csorbai Hajnalkát, a stratégiai igazgatót
vártuk elõadóként, de sajnos betegség miatt
nem tudott eljönni, így egy munkatársa kép-
viselte.

Ézsiás Tünde, az Opten Informatikai Kft.
céginformációs csoportvezetõje Versenyez-
zünk! címû prezentációjával mutatta be az
üzleti szféra lehetõségeit.

A cégrõl tartott áttekintõ beszámoló ré-
vén megismerhettük, hogy az Opten Infor-
matikai Kft. a legszélesebb körû cég- és 
jogi információ nyújtásával foglalkozik.
Kapcsolatban áll kereskedelmi bankokkal,
mobilcégekkel. A magyar céginformációs
piac vezetõ szereplõje, igyekszik az egyedi
igényekhez igazodni, folyamatos fejlesztést
biztosítani. A céginformáció napi kérdéssé
válhat, így errõl is fontos információt szol-
gáltatni. Az Opten egyedülálló módon
100%-ban magyar cég. Vállalatokról széles
körben nyújt információt ügyfeleinek. Ma
már rengeteg csõdbe jutott vállalkozás van,
ezért az üzleti életben fontos, hogy az ügy-
felek képben legyenek, többek között a 
partnercégek pénzügyi helyzetével kapcso-
latban. Az Opten az üzleti döntéseket elõ-
készítõ folyamatokban is segítséget nyújt 
adatbázisával. Mintegy félmillió társas vál-
lalkozásról szolgáltat cégjegyzéki, pénzügyi
adatokat. Együttmûködik a követelésbehaj-
tókkal, pozitív és negatív információkat
egyaránt közöl. Ezen információk a kocká-
zatvállalás szempontjából is jelentõsek. Az
elõadó kifejtette, hogy Magyarországon a
cégkultúra még „gyerekcipõben” jár. Sok
helyen hiányzik az elérhetõ információ.
Meg kellene honosítani az adatbányászatot,
hogy minél több forrásból tájékozódhas-
sunk.

Hogyan is kapcsolódik ebbe a környezet-
be az informatikus könyvtáros mint leendõ
munkaerõ? Az üzleti szférában való érvé-
nyesüléshez több elvárásnak is meg kell fe-
lelni. Mindenképpen fontos a kezdeménye-
zõkészség, a jó kommunikációs készség, s
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rendszeresen kell olvasni a gazdasági folyó-
iratokat. Fontos feladat lehet ilyen környezt-
ben a versenytárselemzés, és az informatikai
és idegen nyelvi ismeretek is elõnyösek. Mi
magunk, hallgatók – a konferencia szerve-
zõi –, üzleti információmenedzser szakirá-
nyon tanulunk, de természetesen szükség
van a tudásunk folyamatos bõvítésére ah-
hoz, hogy az üzleti szférában elhelyezked-
hessünk.

Az elõadó említette,hogy az Opten csa-
pata egészen fiatal munkaerõkbõl épül fel; a
dolgozók átlagéletkora 28–29 év. 

Az elõadáson elhangzott potenciális
munkakörök az informatikus könyvtárosok
számára üzleti területen: Céginformációs
kutató vagy asszisztens, ami takarhatja a cé-
gek telefonos megkeresését, interjúztatást,
cégriportok készítését. Gazdasági elemzõ-
ként statisztikák gyûjtése, feldolgozása,
konkurenciaelemzés kerülhet elõtérbe. Me-
nedzserasszisztensként magas szintû dön-
téshozók munkájának segítése lehet a fel-
adat. Ezeken kívül marketingmenedzseri
feladatok, illetve egyéb munkakörök a gaz-
dasági médiában merültek fel, fõként újság-
írói vénával.

A céginformáció szükségessége fõként
akkor kerül elõtérbe, ha új vagy meglévõ üz-
leti partnereinkrõl szeretnénk információkat
gyûjteni. Ehhez nyújtanak segítséget az
Opten Informatikai Kft. dolgozói is, s nagy-
ban hozzájárul az információk sikeres to-
vábbításához az alkalmazottak megfelelõ
munkavégzése a felsorolt munkaterületeken
elvégzett feladatokkal. Említésre méltó és a
piacon elsõként megemlíthetõ szolgáltatás 
a Kapcsolati háló, amely ábrák segítségével
mutatja meg a tulajdonosok, cégvezetõk, cé-
gek viszonyát. Feltüntetik az ábrákon a fel-
számolás alatt álló cégeket, de azokat is,
amelyek mûködésében nincsenek zavarok,
nem tartoznak. Mindezt színes ábrarend-
szerrel biztosítják, áttekinthetõ módon. 
A céginformáció mellett a jogi információ
és ennek adatbázisa sem elhanyagolandó,
hiszen rengeteg jogszabályváltozás van,
melynek nyomon követése folyamatosan
szükséges.

Az üzleti szféra képviselõjének adaptáci-
ójában láthatóvá vált, hogy az üzleti életben 

is adódhatnak esélyeik az informatikus
könyvtárosoknak, de természetesen itt is
nagy a verseny, s rengeteg jelentkezõ akad
egy-egy munkakörre.

Végül az utolsó elõadás az oktatási tör-
vény kérdéseivel kapcsolatban hangzott el.
Cseszregi Tamás, az ELTE Rektori Hivatalá-
nak igazgatásszervezési és humánpolitikai
fõosztályvezetõje elõadásának címe: Mire
elég az új felsõoktatási törvény? A képzési
szerkezet változásairól.

A köz- és az üzleti szféra mellett kíván-
csiak voltunk az oktatási körülmények vál-
tozásaira is, valamint a küszöbön álló 
törvénymódosításokra. Az elõadás célja a
képzési szerkezet múltjának bemutatása, va-
lamint az új aspektusok feltüntetése volt.

Az 1993. évi LXXX. törvény alapján du-
ális képzésrõl lehetett beszélni. A fõiskolai
képzéshez késõbb kiegészítõ képzés csatla-
kozhatott, vagy az egyetemi képzés volt vá-
lasztható. A 2005. évi CXXXIX. törvény
kétciklusú rendszert határozott meg, mely-
ben megjelent az alap- és a mesterképzés, s
ezekhez továbblépésként a doktori képzés
társul. Kérdés, hogy maradjon-e ez a rend-
szer vagy visszatérjen a régi.

A kérdések felvetése ezzel még koránt-
sem fejezõdött be. Mennyire jó, ha
ötvenkredites informatikus könyvtáros alap-
képzési ismeretekkel felvételt nyerhet egy
hallgató mesterképzésre? Tehát a minor
képzés során megszerzett ismeretek valóban
elegendõek-e a mesterképzésre? Természe-
tesen jó dolog, hogy ilyen lehetõség is van,
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de ugyanakkor kétséges is. A mobilitás meg-
valósult informatikus könyvtáros szakon, de
ez nem általános, hiszen – Cserszegi Tamás
példáját megismételve – egy csillagász öt-
ven kredit elvégzésével jelentkezhet infor-
matikus könyvtárosnak, de egy könyvtáros
50 kreditnyi fizikai képzés elvégzése után
nem jelentkezhetne csillagásznak.

A 2011. évi új törvény éppen készül, s le-
hetséges, hogy visszatér az osztatlan képzés,
de nem biztos. A törvény mindenesetre lehe-
tõséget kíván biztosítani erre. Fontos, hogy
milyen feltételek kellenek, vajon alapkép-
zésbõl osztatlanba visszamenni lehet-e?
Egyáltalán, miért merül fel a bolognai rend-
szerbõl a „visz-
szatáncolás”?
Ilyen kérdések-
kel szembesül-
hettek a konfe-
rencia résztve-
või az utolsó
elõadáshoz ér-
ve. Valóban
nem lehet tudni,
hogy mi lesz, és
hogyan fog
megvalósulni a változás vagy módosítás.
Ami bizonyos a sok nyitott kérdés mellett,
hogy a törvény meghatározáskor biztosítani
fogják, hogy bizonyos szakterületek vissza-
térjenek az osztatlan képzésbe.

Visszatekintve, az 1960-as években gaz-
dasági fellendülés volt tapasztalható. Az
egyetemeken egyre többen jelentek meg az
évek során. Mára már általánossá vált a dip-
loma, ugyanakkor ez nem jelent biztosítékot
egy munka megszerzésére. A felsõoktatás
tehát tömegesedett, s a gazdasági növekedés
megtorpanása nem hozta magával ennek a
tömegesedésnek a csökkenését – állapította
meg a konferencia utolsó elõadója. 1990-
ben még a felsõoktatásban tanulók száma
Magyarországon 10% körül mozgott. 2000-
re azonban jelentõs növekedés volt tapasz-
talható, s felzárkóztunk Európához. 

A sokat említett bolognai rendszert
2005-ben fogadták el. A problémát fõként
az okozta, hogy nem hagyták, hogy a felsõ-
oktatási rendszer szerves fejlõdésen menjen
keresztül. 

A felsõoktatás struktúrájának meghatáro-
zása elõtt fontos kérdésekre kellene választ
találni. Elsõsorban arra, hogy közjó-e a fel-
sõoktatás. Az egész társadalom számára
nyújt-e szolgáltatásokat vagy a saját érdekek
érvényesítésére szolgál? Ez nagyban függ az
államtól, hiszen jelentõs befolyása van. Va-
jon mikor szólhat bele az állam? Megrende-
lõ, fogyasztó, vagy védõ szerepet tölt-e be?
Mûködhet-e a rendszer az állam bevonásá-
val, s milyen mértékben? A finanszírozás, tá-
mogatás is elgondolkodtató. Kiss László al-
kotmánybíró különvéleményére is hivatko-
zott az elõadó, mely szerint a felsõoktatás be
van betonozva. A változtatás így nehézkes.

A felsõokta-
tás rendszerére s
a mesterképzés-
re visszatérve,
i n f o r m a t i k u s
könyvtáros mes-
terképzésre a
D e b r e c e n i
Egyetem, az
Eötvös Károly
Fõiskola, az
Eötvös Loránd

Tudományegyetem, a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a
Szegedi Egyetem intézményeibe lehet je-
lentkezni. A finanszírozás fejkvóta alapú. 
A képzések esetén fontos az is, hogy vajon
tömeg- vagy elitképzés folyik-e. Cseszregi
Tamás felvetette a kreditrendszer felülvizs-
gálatát is ezzel kapcsolatban, s az intéz-
ményi autonómia viszontagságait, ami a
gazdálkodás szempontjából jelentõs mo-
mentum. 

Az alapképzés esetében fontos lenne,
hogy mindenki részt vehessen benne, de el-
sõsorban gyakorlati jellegû tapasztalatokkal
ismerkedjen meg. Sajnos probléma az is,
hogy az informatikus könyvtáros képzés
esetében a hároméves alapképzésbe „bepa-
kolták” a régi ötéves képzés tárgyait, csak
más kreditértékkel.

Mire lesz elég az új felsõoktatási tör-
vény? Az állam lehetõséget kíván adni, s ta-
vaszra már megfogalmazzák a törvényt.
Cseszregi Tamás elgondolkodtató kérdések-
kel zárta az elõadók sorát.
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A Hova tovább? konferencia délelõtti
programjai után kerekasztal-beszélgetésre
vártuk a megjelenteket. Lehetõséget biztosí-
tottunk a résztvevõknek anonim kérdésfel-
vetésre kérdéskártyák útján. A beszélgetést
hallgatótársunk moderátorként vezette.

Elhangzott kérdések és válaszok:

• Milyen diplomával szoktak felvenni
embereket? Milyen elvárásokat fogalmaz-
nak meg? (A kérdés az Opten elõadójához
érkezett.)

Ézsiás Tünde elmondta, hogy informati-
kus könyvtáros diplomával még ez idáig
nem vettek fel senkit, de nem zárkóznak el
az ötlettõl. Õ maga nem szokott részt venni
az állásinterjúkon, de a közelmúltban mar-
ketingasszisztensnek hirdettek meg állást,
amire nagyon sokan jelentkeztek. A jelent-
kezõk között voltak kevésbé alkalmas és
motivált személyek. Mindenképpen arra
biztatott, hogy megfelelõ önbizalommal
rendelkezzünk, s akkor se értékeljük ma-
gunkat alul, ha fizetésrõl van szó. Hozzátet-
te, hogy az üzleti területen való elhelyezke-
déshez ugyanakkor nem árt a gazdasági 
véna sem.

• A BA-képzés többet nyújt-e. mint az
MA? Kiszl Péter szerint a kérdésfelvetés
rossz, hiszen eltérõ a két képzés. A válasz-
adáshoz Sebestyén György is csatlakozott.

A BA inkább gyakorlatias, az MA már
magasabb szint, s a doktori képzéshez nyújt
továbblépési lehetõséget. Az egyetemi kép-
zés inkább vezetõi munkára készít fel. Tény-
szerû választ nem lehet adni, esetleg a diplo-
más pályakövetések eredményei alapján 
lehet majd tájékozódni a késõbbiekben.

• Tervezik-e az államilag támogatott fé-
rõhelyek bõvítését, például a doktori képzés
esetén?

A professzor elmondta, hogy a kar kap
egy bizonyos keretet. 1 nappali helyre
10–15 fõ is jelentkezik. Mindenkit nem 
vehetnek fel, de sokan fizetnek a doktori
képzésért a jobb állás reményében. Aki dok-
torandusz, a felsõoktatásban is el tud he-
lyezkedni, de lassan ezek az állások is betöl-
tõdnek.

• A versenyképesség mely szempontjait
kell figyelembe venni a képzõintézmények-
nek? Mit tartanak versenyképesnek?

Alföldiné Dán Gabriella szerint az önál-
lóság fontos kérdés. A képzés esetében át
kell gondolni, hogy mit kellene változtatni,
fontos lenne az innováció. Fontos, hogy csa-
patba tudjon illeszkedni a leendõ munkaerõ.

Cseszregi Tamás szerint a versenyképes-
ség meghatározó. Az a hozzáállás nem jó, ha
valaki csak elvégzi a BA-képzést, s úgy gon-
dolja, „majd csak lesz valami”, hiszen ez
nem versenyképes.

• Milyen alapképzési feltételek vannak,
milyen tudással jelentkeznek a hallgatók?

Sipos Anna Magdolna a Pécsi Tudo-
mányegyetemet hozta fel példaként, ahol
még mindig van szigorlat. Általában az elsõ
szigorlat szokott vízválasztó lenni, ekkor ki-
derül, hogy ki való a szakra. Tulajdonkép-
pen minden évben kialakul vélemény a hall-
gatókról. Megfelelõ alaptudás nélkül nem
lehet oktatni például a mûvelõdés- és írás-
történet kurzusokat. Ehhez megfelelõ törté-
nelmi ismeretekre van szükség. A válaszadó
elmondta, hogy sajnos olyanok is bejutnak a
rendszerbe, akiknek kevésbé vannak meg az
alapjaik. Sokszor közepes jegyekkel is beke-
rülnek a diákok a felsõoktatásba.

Cseszregi Tamás a 2005-ös felsõoktatási
törvényre utalt, s hogy elsõdlegesen a szak-
mai érvek dominanciája lenne fontos. 

• Milyen képzésben részt vevõket helyez-
nek elõtérbe az állások esetén, felvételkor?
(BA, MA, osztatlan?)

Alföldiné Dán Gabriella elmondta, hogy
mindig az adott feladatra keresik az embert, s
az ehhez illeszkedõ képzést figyelik. Kifejtet-
te, hogy fontos lenne a hallgatók érdeklõdé-
sét is felkelteni az oktatás során. Mivel õ is
tanít, tapasztalta, hogy a hallgatók ritmusát
érdemes felvenni, és megfelelõ eszközökkel
kell élni. Akkor talál kevésbé tehetséges hall-
gatókat, ha nem azokat a módszereket alkal-
mazza, mint amiket a hallgatók is. (Gondolni
lehet az elektronikus segédanyagokra, jegy-
zetekre, elõadásanyagokra.) Fontos lenne te-
hát, hogy érdekes legyen a tanóra. 

• Miért nem hozzák nyilvánosságra, hogy
hány diplomát adnak ki egy évben szakokra
bontva?
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Az elõadók válaszként elmondták, hogy
a statisztikák alapján, közérdekû adatoknál
is fel lehet lelni ezeket az értékeket. Az
egyetemek ezzel a kérdéssel külön nem fog-
lalkoznak.

• Mennyire számítanak a külföldi tapasz-
talatok?

Alföldiné Dán Gabriella véleménye alap-
ján meglehetõsen fontossá válik az egyetemi
könyvtárak esetében, például ha a különbö-
zõ részlegekre vagy az e-learningre gondo-
lunk. A külföldi minták alapján például a
Corvinus könyvtárában is vezettek be szol-
gáltatásokat, amiért persze meg kellett küz-
deni.

Sipos Anna Magdolna hozzátette, ha egy
hallgató kimegy külföldre, az rengeteg lehe-
tõséget rejt magában, hiszen az ottani kultú-
rával ismerkedik meg, valamint szakmai 
tapasztalatokat is szerez. Ecsetelte, hogy ré-
gebben sokkal nehézkesebb volt a kijutás
külföldre. Ez mind az önállóságot, a világlá-
tás tágítását segíti elõ, valamint az innovatív
gondolkodást. Biztatta a külföldi tanulásra
és a Magyarországra való visszatérésre is a
diákságot. 

• A moderátor felvetette, hogy az ötéves
képzésben könnyebb volt a külföldi ösztön-
díj (Erasmus). További kérdésként merült
fel, hogy megéri-e egy félévért kimenni.

Válaszként kaptuk, hogy mindenképpen
megéri, hiszen egy félév is több mint semmi,
s plusz ismeretekkel gazdagodhat a vállal-
kozó szellemû hallgató.

• Miért gyengítik a vizsgakurzusok elõ-
feltételeit? (Többször is próbálkozhat a hall-
gató, és párhuzamosan felvehet kérvénnyel
akár két egymásra épülõ tárgyat.)

Nem vélik rossz dolognak, hogy párhu-
zamosan fel lehet venni két tárgyat, hiszen a
hallgató számára ez segítséget is nyújt. Se-
bestyén professzor kifejtette, hogy fõként
könyvtári gyakorlat elõtt állók esetében for-
dul elõ gyakrabban. 

Az elõfeltételek gyengítésén el lehet
gondolkozni, de valóban jelen van, hogy
többször felveheti a hallgató a kurzust és
próbálkozhat. 

Egy hallgató a Debreceni Egyetemrõl je-
lezte, hogy náluk ez már megszûnt, s ha nem
teljesít valamit, csúszik egy évet is akár.

• A konferencia közben egy résztvevõ
közbevetette az iskolai könyvtárak problé-
máját, hogy miért zárják be õket? 

Lényeges kérdés, hiszen sokak munkája
szûnik meg. A probléma megoldását nem 
lehetett megtalálni, de a beszélgetõk megál-
lapították, hogy az intézményi keretek szû-
kössége miatt és az összevonások következ-
tében sokszor a tanárok töltik be az iskolai
könyvtárosok szerepét.

• Az utolsó kérdés a képzésrõl és
munkaerõpiaci irányultságokról szólt.

Szóba került, hogy az ELTE-n szünetel-
tetik a könyvtörténet szakirányt, hiszen úgy
tûnik, hogy a munkaerõpiacon erre jelenleg
nincs szükség, s a hallgatók között is kisebb
az érdeklõdés. A mesterképzésen viszont két
szakirány van: a kutatás-fejlesztési informá-
ciómenedzser és az üzleti információmene-
dzser. Sebestyén György véleménye szerint
jobb lenne, ha a diplomában a szakirány
nem csak zárójelben szerepelne, hanem egy-
értelmûen külön fel lenne tüntetve, akár
plusz diplomaként. Így a munkáltató is lát-
ná, milyen területen szerzett ismereteket a
munkára jelentkezõ személy.

A kerekasztal-beszélgetés kérdéseivel és
válaszaival lassan véget ért az egynapos ren-
dezvény. 2011. február 17-én a Hova to-
vább? címû konferencia segítségével tehát
igyekeztünk aktuális kérdéseket feltenni, és
válaszokat kapni az informatikus könyvtá-
ros képzéssel, a munkavállalással kapcsolat-
ban. 

Ezúton is köszönetet szeretnék mondani
a megjelent elõadóknak és résztvevõknek
egyaránt. ■
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